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 قاری تالوت قرآن و پخش سرود جمهوری اسالمی ایران 9 - 10/9

 بيگدلیبزرگ دكتر  به مهمانان مدیر گروه زبان و ادبيات فارسی عرض خير مقدم 10/9 – 20/9

 دكتر حسينی مؤخر همایشدبير ارائه گزارش  20/9 – 30/9

 زادهدكتر غالمحسين سخنرانی علمی 30/9 – 10

  سخنرانی علمی 10 - 30/10

  پذیرایی 30/10 – 11

  سالن استاد ميرحسني –نشست اول  

15/11 - 11 
ش دستور زبان بر بهبود دانش دستوری و های مختلف آموزبررسی تأثير شيوه

 ان عرب سطح ميانیآموزفارسیهای كالمی مهارت
 دكتر زهرا عباسی

35/11 – 20/11 
 ایهای چينی با تمركز بر فضای واكهانتقال آوایی در گفتار فارسی دوزبانه

 

دكترمهدی -زارعسعيده 

دكتر ناهيد -قالتیصفایی

 یاراحمدزهی

55/11 – 40/11 
های نوشتهبراساس مطالعة دست های آنمهارتارزشيابی مهارت نوشتن و خرده

 آموختگان نظام متوسطهدانش

مرضيه مدنی  -رمریم دانشگر دكت

 ندا محمدی -رزاقی

 دكتر پریسا صالحی زبانانفارسی به غير فارسیادبيّات و كاربردهای آن در آموزش زبان  12 - 15/12

  صرف ناهار  –اقامة نماز  40/12 – 14
  سالن فرهيختگان  –نشست دوم  

 زادهالسادات كاشیدكترمليحه عوامل موثر در تقویت آموزش امال نویسی دانش آموزان با الگوی تدریس فراشناختی 14  - 15/14

35/14 – 20/14 
دانش  یو باالبردن تفکر انتقاد« در آموختن یاریهم» ۀویکاربرد ش

 آموزان  در درس نگارش
 معصومه محمودزاده

 دکترفرزانه شهرتاش تفکر یهاسواد خواندن و مهارت 40/14 – 55/14

 /(راهکاره و هادر مدارس خارج از کشور)چالش یآموزش زبان فارس 15 - 15/15
محمد جواد  -هادی اکبر زاده

 اکبرپور

 صالحه غضنفری مقدم های واژگانی در افزایش مهارت خواندن و درک مطلبكاركرد دوگانه 35/15-20/15

  سالن استاد ميرحسني–نشست سوم  

15/14 -  14 

 یدستور یوانواع خطاها یواژگان شةیبه اردوزبانان براساس ر یآموزش زبان فارس

 (یقيتطب کردی)رو ییوآوا

 

 -زرنوش مشتاق -مریم غفوریان

 دكتر  نصراهلل پورمحمدی املشی

نهاد/ دكتر علی اكبر كمالی های نوین در آموزش زبان و ادبيات فارسیآموزش الکترونيکی و نقش فنّاوری 20/14 – 35/14



 نظرحکيمه خوش

 دكتر ليال گلپور زبان /ینيچ آموزانفارسی نوشتار در دارو چارچوب هیسؤال پا ایسهیمقا یبررس 40/14 – 55/14

15/15 - 15 
تحليل عوامل راهبردی داخلی و محيطی مؤثر بر گسترش و آموزش زبان فارسی 

 دركشورهای عرب زبان
 مسعود حسنی ـ ثریا خرمی

 آموزان سطوح مبتدی، ميانی و پيشرفتهمنبع خطاهای فعلی فارسی 20/15 – 35/15

 -سيده نرجس نيری فالح

 دكترزینب محمد ابراهيمی

 جهرمی

  پذیرایي 40/15 – 16

  اختتاميه  -نشست چهارم  

 دكتر نصراهلل پورمحمدی املشی المللی امام خمينی)ره( قزوینارائه گزارش مركز آموزش زبان فارسی دانشگاه بين 16– 15/16

 آقای ناطق ارائه گزارش مركز آموزش زبان فارسی و معارف اسالمی المهدی 20/16 – 35/16

  های آموزش زبان فارسیچالش –ميزگرد مشترک  40/16 – 50/17
 دكتر علی اكبر كمالی نهاد قرائت بيانية پایانی 50/17-  18
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 سالن عالمه جعفری - 1كارگاه تخصصی  8 - 30/9 

 زادهغالمحسيندكتر غالمحسين  تبادل نظر دربارة برخی نکات دستوری در آموزش زبان فارسی

  پذیرایی 30/9 – 10 
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 30/11 - 10 

 سالن عالمه جعفری - 1كارگاه تخصصی 
 زادهدكتر غالمحسين غالمحسين تبادل نظر دربارة برخی نکات دستوری در آموزش زبان فارسی

  اقامة نماز و صرف ناهار 30/11 – 13 
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 30/14- 13 

 2تخصصی كارگاه 
 دكتر فاطمه نامی افزار توليد محتوا(سازی و آشنایی با نرمافزار آزمونسازی) معرفی نرمآزمون

  پذیرایی 30/14 – 15 
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 30/16 - 15 

 2كارگاه تخصصی 
 دكتر فاطمه نامی افزار توليد محتوا(سازی و آشنایی با نرمافزار آزمونسازی) معرفی نرمآزمون
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 30/14- 13 

 سالن استاد شکوئی)طبقة همکف( - 3كارگاه تخصصی 
 دكتر علی اكبر كمالی نهاد های نوین در آموزش زبان و ادبيات فارسیكاربرد فناوری

  پذیرایی 30/14 – 15 
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 30/16 - 15 

 سالن استاد شکوئی)طبقة همکف( - 3كارگاه تخصصی 
 دكتر علی اكبر كمالی نهاد های نوین در آموزش زبان و ادبيات فارسیكاربرد فناوری

 


